Sino ba talaga si Jesus?
Ano ang tunay na Cristiano?

Sabi ni Jesus,
Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin
ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili,
pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.
(Marcos 8:34)

Student Notes

Balangkas ng Pag-aaral
Layunin ng pag-aaral: Upang maipahatid ang tunay na kahulugan ng pagiging Cristiano
sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga pangunahing aklat (Bibliya) upang makita kung
ano ang sinasabi nito tungkol sa buhay, mga katuruan, at mga ipinapahayag ni Jesus
tungkol sa kanya.
Aralin 1:

SI JESUS, ANG ANAK NG DIYOS
(mga piling talata sa Marcos 1-5)
Si Jesus na Anak ng Diyos ay may awtoridad bilang guro, sa kamatayan, sa
masasamang espiritu, sa kalikasan, sa kasalanan, sa sakit, at sa mga tao.

Aralin 2:

ANG KAMATAYAN NI JESUS SA KRUS
(Marcos 15:33-39)
Bakit namatay si Jesus? Si Jesus ang ating kapalit, pantubos at pambayad sa
kasalanan.

Aralin 3:

ANG PAGKABUHAY NA MULI NI JESUS
(Marcos 16:1-8; Gawa 10:39-43)
Si Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay, ay nagtagumpay laban sa kasalanan
at kamatayan. Tayo rin ay bubuhaying muli at hahatulan sa kabilang-buhay.

Aralin 4:

KALIGTASAN DAHIL SA BIYAYA, HINDI SA MGA GAWA
(Marcos 7:20-23; Efeso 2:8-9)
Ang kaligtasan ay sa dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesus. Hindi ito sa pamamagitan ng gawa ng tao.

Aralin 5: ANO ANG TUNAY NA CRISTIANO? NAGSISISI
(Marcos 1:15; 8:34-38; 9:43-48)
Ang pagsisisi ay lubusang pagtalikod sa kasalanan at pagsunod kay Cristo.
Aralin 6:

ANO ANG TUNAY NA CRISTIANO? NANANAMPALATAYA
(Marcos 5:25-34; 10:13-16; Juan 5:24)
Ang pananampalataya ay pananalig sa pangako ng Diyos na nakay Jesus, at
pagtitiwala ng ating buong buhay sa Kanya.

***Ang pag-aaral na ito ay hango sa seminar materials para sa Explaining Christianity ng Capitol Hill Baptist
Church (http://www.capitolhillbaptist.org) na nasa Washington, D.C. Ito ay pinasimulan ni Michael
Bennett ng Australia sa kanyang materials na pinamagatang Christianity Explained [Copyright (c) 2009 M.L.B.
Bennett, Christianity Explained Ministry, 85 Ferndale Street, Annerley 4103, Brisbane, AUSTRALIA;
available at http://www.christianityexplained.com/].***
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Aralin 1

Panimula
Ano ang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang “Christianity” o “Christian”?

Ang Layunin: Upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pagiging Cristiano sa
pamamagitan ng pagsasaliksik sa buhay ni Cristo, sa kanyang mga katuruan, at
mga ipinapahayag ni Cristo tungkol sa sarili niya.

Paano natin matututunan ang mga bagay tungkol kay Jesus?

Balangkas ng Pag-aaral

Ang Ebanghelyo - Ang Mabuting Balita o Magandang Balita

Si Jesus - Ang Anak ng Diyos, may kapangyarihan o awtoridad (authority)
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1. Ang Awtoridad ni Jesus...bilang Guro
(Marcos 1:21–28)

2. Ang Awtoridad ni Jesus...sa mga Masasamang Espiritu
(Marcos 1:21–28)

3. Ang Awtoridad ni Jesus...na Magpatawad ng Kasalanan
(Marcos 2:1–12)
Ano ang kasalanan?

4. Ang Awtoridad ni Jesus...sa Anumang Sakit
(Marcos 2:1–12)

5. Ang Awtoridad ni Jesus...sa Kalikasan
(Marcos 4:35–41)

6. Ang Awtoridad ni Jesus...sa Kamatayan
(Marcos 5:21–24, 35–43)
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7. Ang Awtoridad ni Jesus…sa mga Tao
(Marcos 1:16–20)

Buod
1. Si Jesus ay may kapamahalaan o awtoridad na higit sa lahat.

2. Inaangkin ni Jesus sa sarili niya na siya ay Diyos.

3. Mayroon tayong pagtugon na dapat gawin.
“Dapat kang mamili: Kung si Jesus ay siya ngang Anak ng Diyos; o kung hindi
naman ay isang sira-ulo o mas malala pa. Maaaring tawagin mo siyang hangal,
duraan at patayin bilang isang demonyo, o kaya naman ay magpatirapa sa
kanyang paanan at tawagin siyang Panginoon at Diyos. Ngunit huwag na
huwag nating tatangkilikin ang sinasabi ng ilan na siya ay dakilang guro lamang
na tulad din ng isang tao. Hindi niya tayo binigyan ng ganyang klaseng
pamimilian. Hindi niya hinangad ‟yan.” (C.S. Lewis, Mere Christianity)
Upuang tatlo ang paa
Ang unang paa: Si Jesus, ang Anak ng Diyos

______________________________________
Sa Susunod na Aralin? Ang Kamatayan ni Cristo sa Krus. Basahin ang
Marcos 1-5. Ilista ang mga natutunan mo tungkol kay Cristo sa mga nabasa
mo. Ilista rin ang mga bagay na gusto mong itanong tungkol sa mga nabasa
mo.
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Aralin 2

Panimula/Balik-aral

Mga Tanong sa Marcos 1-5?

Ang Pagkapako sa Krus - Bumago sa Kasaysayan

Ano ang kahulugan ng “kasalanan” at “pagkapako sa krus”?
Kasalanan
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Pagkapako sa Krus (Crucifixion)

Ang Kahalagahan ng Krus – Bakit Namatay si Jesus?
1. Ang Kadiliman…
(Marcos 15:33)

2. Ang Sigaw ni Jesus…at Kamatayan
(Marcos 15:34-37)

Book illustration…

3. Ang Pagkapunit ng Tabing ng Templo
(Marcos 15:38-39)
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4. Si Jesu-Cristo… Ang Ating Katubusan (Ransom)
(Marcos 10:45)

Katubusan (Ransom) -

Buod

Upuang tatlo ang paa
Ang unang paa: Si Jesus, ang Anak ng Diyos
Ang ikalawang paa: Ang Kamatayan ni Jesus sa Krus

_________________________________
Sa Susunod na Aralin? Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. Basahin ang
Marcos 6-10. Ilista ang mga natutunan mo tungkol kay Cristo sa mga nabasa
mo. Ilista rin ang mga bagay na gusto mong itanong tungkol sa mga nabasa
mo.
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Aralin 3

Panimula/Balik-aral

Ano ang pinakamahalagang araw na inaalala o ipinagdiriwang ng mga Cristiano?

“Kung hindi higit sa isang napakagandang salaysay ang muling pagkabuhay, ito
ay parang bale-wala lang. Kung ito naman ay totoo, ito ang pinakamahalagang
pangyayari sa kasaysayan, at ang hindi pagtugon sa mga implikasyon nito ay
nangangahulugan ng „di-masukat na kapahamakan. Kung hindi naman ito
totoo, kung hindi nabuhay na muli si Cristo, ang Cristianismo ay isang
kasinungalingan lamang ng mga bihasang mandaraya, o „di kaya‟y mga taong
nahihibang at wala sa matinong pag-iisip.” Sir Norman Anderson

Ang Upuan
Unang Paa:

Ikalawang Paa:

Ikatlong Paa:

Mga Tanong sa Marcos 6-10?
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Nakatakdang Mangyari ang Muling-Pagkabuhay ni Jesus
(Marcos 8:31, 9:9, 9:31, 10:32-34)

Ang mga Pangyayari sa Muling-Pagkabuhay ni Jesus
(Marcos 16:1-8)

Kahulugan ng Muling-Pagkabuhay ni Jesus

Ang Kahalagahan ng Muling-Pagkabuhay ni Jesus:
1. Lahat ng tao ay muling bubuhayin mula sa mga patay.
(Gawa 10:42, Juan 5:28-29, Gawa 24:14-15)

2. Pagkatapos, lahat ng tao ay hahatulan ni Jesus.
(Gawa10:42, Roma 2:6)

3. Lahat ng tao ay hahatiin sa dalawang grupo.
(Marcos 8:38, Mateo 13:47-50)
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4. Ang paghahati ay pangwalang-hanggan.
(Hebreo 9:27, Mateo 25:31-42)

Pangwakas

Roma 6:6-9 - Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus
kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi
na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa
kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo’y namatay nang kasama ni Cristo,
naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Cristo nang
muling binuhay ay hindi na muling mamamatay (Magandang Balita Biblia).
Upuang tatlo ang paa
1. Ang unang paa: Si Jesus, ang Anak ng Diyos
2. Ang ikalawang paa: Ang Kamatayan ni Jesus sa Krus
3. Ang ikatlong paa: Ang Muling-Pagkabuhay ni Jesus

_________________________________
Sa Susunod na Aralin? Kaligtasan dahil sa Biyaya, hindi sa mga Gawa.
Basahin ang Marcos 11-16. Ilista ang mga natutunan mo tungkol kay Cristo
sa mga nabasa mo. Ilista rin ang mga bagay na gusto mong itanong tungkol sa
mga nabasa mo.
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Aralin 4

Panimula/Balik-aral
Layunin ng Following Jesus: Upang matutunan ang tunay na kahulugan ng
pagiging Cristiano sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa buhay ni Cristo, sa
kanyang mga katuruan, at mga ipinapahayag ni Cristo tungkol sa sarili niya.
Nakasisigurado ka ba na mapupunta ka sa langit kung sakaling mamamatay ka
ngayon din?

Ang Upuan
Unang Paa:

Ikalawang Paa:

Ikatlong Paa:

Mga Tanong sa Marcos 11-16?
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Kaligtasan: Dahil ba sa Biyaya (Grace), o sa mga Gawa?
Kung sakaling mamamatay ka mamayang gabi at magbibigay ng pagsusulit ng
iyong buhay sa paghatol ng Diyos, paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili? Ano
ang dahilang sasabihin mo kung bakit ka niya tatanggapin sa langit?

Mga relihiyong “Gawin mo „to” laban sa “Nagawa na”: saan kabilang ang
pagiging tunay na Cristiano?

Ang Maling Kasagutan – Kung Ano ang Aking Ginawa
(Santiago 2:10; Galatia 3:10; Roma 3:23; Marcos 7:20-23)

Bakit wala tayong magagawa upang bayaran ang kasalanan natin at maging
katanggap-tanggap sa Diyos?

Tayo‟y gumagawa ng kasalanan (panlabas) dahil tayo‟y makasalanan
(panloob).

Measles/band-aid illustration…
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Ang Tamang Kasagutan - Kung Ano ang Ginawa ni Jesus
(Efeso 2:8-9, Roma 3:28, Roma 10:9)

Biyaya ng Diyos (Grace of God) - ito ay kabutihan ng Diyos na hindi natin
karapat-dapat tanggapin; kahit parusa niya ang dapat nating maranasan, ibinigay
niya ang kaligtasan sa mga nananalig kay Cristo.

Pangwakas
Dapat tanggapin ang kaligtasan bilang regalo.

Paano tatanggapin ang regalong ito?

_________________________________
Sa Susunod na Aralin? Ano ang Tunay na Cristiano? (Part 1) - Nagsisisi.
Basahin ang Marcos 1:15; 8:34-38; 9:43-48; 10:29-30. Ilista ang mga natutunan
mo tungkol kay Cristo at tungkol sa pagiging isang tunay na Cristiano sa mga
nabasa mo. Ilista rin ang mga bagay na gusto mong itanong tungkol sa mga
nabasa mo.
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Aralin 5

?
Layunin ng Following Jesus: Upang matutunan ang tunay na kahulugan ng
pagiging Cristiano sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa buhay ni Cristo, sa
kanyang mga katuruan, at mga ipinapahayag ni Cristo tungkol sa sarili niya.

Panimula
Sino ang tunay na Cristiano?

Balik-aral – Ang Upuan
Unang Paa:

Ikalawang Paa:

Ikatlong Paa:

Nakaraang Aralin
Ano ang basehan o kadahilanan ng pagtanggap ng Diyos sa akin?
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Sino ang Tunay na Cristiano?
(Marcos 1:15)
…siyang kabilang sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng…

Ano ang Pagsisisi? (Isang Pagsasalarawan)
(Marcos 8:34-35; 2 Corinto 7:10; 1 Tesalonica 1:9b–10)
Maling pagsisisi

Tamang pagsisisi

Ipinakikita ng pagsisisi ang pagiging makasalanan
… higit sa „di maayos na damdamin ng isang guilty o paggawa ng isang bagay
upang bayaran ang kasalanan.
“Ang pagsisisi tungo sa buhay ay isang nakapagliligtas na biyaya, kung saan ang
isang makasalanan, dahil sa kanyang tamang pagkakilala sa kanyang kasalanan,
at pagkaunawa sa awa ng Diyos na nakay Cristo, ay tumalikod mula dito patungo
sa Diyos, nang may kalungkutan at pagkamuhing dahil sa kanyang kasalanan, at
may buong layunin at susunod na pagsisikap sa isang panibagong pagsunod.”
(Westminster Shorter Catechism)

Pagsisisi – Si Cristo Muna…Bago ang Aking Kagustuhan
(Marcos 8:34-35)
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Pagsisisi – Si Cristo Muna…Bago ang Aking Ambisyon
(Marcos 8:36-37; 1 Timoteo 6:10)

Pagsisisi - Si Cristo Muna…Bago ang Aking Reputasyon
(Marcos 8:38)

“Tayo’y hindi magiging tapat at sa gayon ay maging katanggap-tanggap sa tao, o
kaya’y tayo’y lalabas na hindi katanggap-tanggap sa tao at sa gayon ay magiging
tapat. Hindi maaaring pareho.” (John Stott)
Walang maaaring tawaging nakatagong taga-sunod ni Cristo.

Pagsisisi – Si Cristo Muna...Bago ang Pagtataas sa Sarili
(Marcos 9:43-48, Kawikaan 16:18)

“Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan, at ang palalong diwa ay
nauuna sa pagkabuwal” (Kawikaan 16:18, Ang Biblia)
Hahadlangan ba ng iyong pagmamataas ang iyong pagpapasakop sa Diyos at
pagtanggap sa kanyang kaligtasan?
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Napakahirap ba Nito?
(Marcos 10:29-31)
Ang pagiging tunay na Cristiano ay hindi lamang nangangahulugan ng
kaginhawaan sa buhay. Kung kasama si Cristo, kasama din dito ang mga paguusig.
Ngunit mayroon pa bang hihigit na pangako kaysa sa pangako ng buhay na
walang hanggan?

Buod
Paano ako magiging isang tunay na Cristiano? Gagawin kong una si Cristo sa
aking…
1. Pagtalikod (mula sa kasalanan)
2. Pagtitiwala (sa kanya)
3. Paglalakbay (kasama siya)
“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at
kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan…” (Mateo 11:28-29, Ang Biblia)
Gagawin mo bang una si Cristo sa buhay mo?

_________________________________
Sa Susunod na Aralin: Ano ang Tunay na Cristiano (Part 2) Nananampalataya. Basahin ang Marcos 1:8, 2:10, 10:30. “Anu-anong kaloob ang
ipinangakong ibibigay ng Diyos sa sinumang nagsisisi at nananampalataya?”
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Aralin 6

?

Layunin ng Following Jesus: Upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pagiging
Cristiano sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa buhay ni Cristo, sa kanyang mga
katuruan, at mga ipinapahayag ni Cristo tungkol sa sarili niya.

Panimula
“Ano ang isang tunay na Cristiano?”

Balik-aral – Ang Upuan
Unang Paa:

Ikalawang Paa:

Ikatlong Paa:

Nakaraang Aralin
Ano ang Tunay na Cristiano? (Part 1) -
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Ano ang Tunay na Cristiano?
(Marcos 1:15)
Isang tao na…
1.
2.
Ang tunay na Cristiano ay HINDI…

Pananampalataya - Pagtitiwala kay Cristo at sa Kanyang
Salita
(Marcos 5:21-24, 35-43)

“Facts, Faith, Feelings” illustration…

Pananampalataya – Pagtitiwala kay Jesus bilang Iyong
Panginoon, Hindi Lamang Tagapaglistas
(Marcos 5:24b-34, Marcos 8:38)
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Pananampalataya - Buong Pagtitiwala tulad ng Isang Bata at
Pagtatalaga ng Sarili
(Marcos 10:13-16)

Blondin illustration…

Pananampalataya – Pag-unawa sa Pagtanggap ng Diyos sa
Akin
(Juan 5:24)

Buod

Kaalaman (Knowledge) – ang upuang tatlo ang paa
Pananalig (Conviction) – sa ginawa ng Diyos kay Cristo na tinatanggap na
tayo‟y mga makasalanang nangangailangan ng isang Tagapagligtas
Pansariling Pagtitiwala (Trust) – pagtitiwalang hindi ikinakahiya, pagtitiwalang
tulad ng isang anak sa kanyang mapagmahal na magulang, at pagtitiwalang
tinanggap na ako ng Diyos.
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Balikan ang Binasa Noong Nakaraang Linggo
Anu-anong kaloob ang ibinibigay ng Diyos sa sinumang nagsisisi at
nananampalataya?
Marcos 1:8 - mapapasaatin ang ________________________
Marcos 2:10 - ang mga kasalanan natin ay _________________. At,
Marcos 10:30 - magkakaroon tayo ng _______________________

Pangwakas

Ang pagsisisi at pananampalataya ay isang pansariling pagpapasya. Hindi
maaaring iba ang gumawa nito para sa iyo.
Paano ito isasalarawan? Hango sa gospel tract na Me? A Christian…
“Sa gayon, ang isang Cristiano ay siyang kumikilala na si Jesu-Cristo ang
may karapatang mamahala sa kanyang buhay. Kinikilala nila na sila ay mga
naghihimagsik laban kay Jesu-Cristo at karapat-dapat na parusahan. Ang
isang Cristiano ay naniniwala na si Jesu-Cristo ay namatay sa Krus para sa
kanya upang tanggapin ang parusang nararapat para sa kanilang mga
kasalanan. Ang isang Cristiano ay isang taong tumugon sa panawagan ng
Diyos na magsisi. Tumalikod sila mula sa paghihimagsik laban kay Jesus at
nagpasakop sa kanya. Alam ng taong ito na siya ay pinatawad na. Alam nila
na ginawa na silang bago ng Diyos at si Jesus ay naninirahan sa kanilang
mga buhay. Alam nila ito dahil nakikita nilang nabago ang kanilang mga
hangarin, mga ugali, at mga ginagawa. Ipinagkakatiwala ng taong ito sa
Diyos ang kanyang buhay.” (p. 7)
Magpapasya ka bang maging isang tunay na Cristiano, tunay na tagasunod ni
Cristo, ngayon din?
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Mga Mahahalagang Talata
Marcos 1:16-18, Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita
niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan
ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumunod kayo
sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao.” Pagkasabi niya nito'y
agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya.
Marcos 1:45, [Sabi ni Jesus] Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang
paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para
sa ikatutubos ng marami.
Gawa 10:39-43, [Sabi ni Pedro] Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng
mga Judio at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila; siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit
siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang makita ng mga tao;
hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya. Kami na mga pinili ng
Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom
pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao
at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at
mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na ang
bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga
kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan.
Roma 3:23, Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa
kaluwalhatian ng Diyos.
Efeso 2:8-9, Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos; hindi
sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. (Ang
Biblia)
Roma 10:9, Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong
puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.
Marcos 1:15, [Sabi ni Jesus] Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang
maghari ang Diyos (o naghahari na ang Diyos]! Kaya magsisi na kayo't talikuran
ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang Magandang Balita!
Marcos 8:34-35, [Sabi ni Jesus] Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay
kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Magandang Balita ay magkakamit nito.
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Sabi ni Jesus,

Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
Walang makakapunta sa Ama
kundi sa pamamagitan ko.
(Juan 14:6)
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